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הנדון :תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  -קביעת סכום מירבי לתשלום עבור העברת ידע לחו"ל
רקע

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום  01במאי  2102את בקשת שר התמ"ת ושר האוצר להתקין את תקנות
לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (הסכום המרבי לתשלום בעד העברת ידע לפי סעיף 07ב(ב)( )0ו )2(-לחוק),
התשע"ב( 2102 -להלן" :התקנות") ,בהתאם לסמכותם מכח סעיף 07ב(ב )0לחוק לעידוד מחקר ופיתוח
בתעשייה ,התשמ"ד( 0791 -להלן" :חוק המו"פ") על מנת להגביר את מידת הוודאות בתעשיית ההי-טק .נציין
שהתקנות טרם פורסמו ברשומות ועל כן יהיה להן תוקף מחייב רק לאחר פרסומן שם.

להלן הסבר קצר על הרקע לתקנות החדשות ,מתוך דברי ההסבר שצורפו לצורך אישורן ע"י ועדת הכספים:
המנגנון הקובע את גובה התשלום מוסדר בסעיף 07ב לחוק המו"פ וקובע באופן כללי כי מקבל האישור ישלם
סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק המו"פ לבין סך ההשקעות הכספיות
שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת ,כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע ותוך הפחתות שונות לסכום זה
כמפורט בסעיף 07ב (תמלוגים ששולמו ופחת טכנולוגי) וכל עוד אותו סכום לא יפחת מסך המענקים כאמור,
בתוספת ריבית שנתית.

המנגנון הקיים המתואר לעיל מאפשר למקבלי אישור להעביר בעלות על ידע מחוץ לישראל לאחר קבלת אישור
מוועדת המחקר .יחד עם זאת הוא יוצר אי ודאות אצל תאגידים ,אשר מבקשים לקבל מענקים ,או שקיבלו מענקים,
מכוח חוק המו"פ ,ביחס לגובה התשלום שידרשו לשלם במידה ויצטרכו מסיבות שונות להעביר את הבעלות על
אותו ידע מחוץ לישראל ,וזאת עקב המשתנים במנגנון אשר אינם ידועים בעת קבלת המענק .אי ודאות זו יכולה
ליצור קשיים לתאגידים הפונים לקבלת מימון מכוח חוק המו"פ בגיוס מימון משלים לתמיכת המדען הראשי
ולקבלת מימון לצורך פעילותם השוטפת .לאור כך ,בין היתר ,במסגרת התיקון שנערך בחוק המו"פ במסגרת חוק
המדיניות הכלכלית לשנים  2100ו( 2102 -תיקוני חקיקה) ,התשע"א 2100-הוחלט לקבוע כי שרי התמ"ת
והאוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יקבעו הוראות לעניין הסכום המרבי שישלם מקבל האישר על פי סעיף
קטן (07ב)( )0ו.)2(-
התקנות החדשות קובעות סכום מרבי לתשלום בעד הוצאת ידע מישראל ,מחברה אשר קיבלה מענקים במסגרת
המסלולים השונים של המדען הראשי של משרד התמ"ת .הרף העליון ייקבע על ידי מכפיל קבוע מסכום המענקים
אותם קיבלה החברה.
עיקרי התקנות
להלן פירוט עיקרי התקנות:
 .0בקשה למכירת ידע בלבד ,על פי סעיף 91ב(ב)( :)9סכום התשלום המרבי לא יעלה על סכום של פי 6
מסך המענקים שקיבל המבקש לפי החוק ובמסלולי תמיכה אחרים של ראש המינהל ,בנוגע לאותו הידע,
בתוספת ריבית שנתית.
 .2בקשה להעברת הידע מחוץ לישראל ,במסגרת מכירה שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות
תאגיד מאוגד בישראל ,על פי סעיף 91ב(ב)(:)2
א) סכום התשלום המרבי לא יעלה על סכום של פי  6מסך המענקים שקיבל המבקש לפי החוק ובמסלולי
תמיכה אחרים של ראש המינהל ,בנוגע לאותו הידע ,בתוספת ריבית שנתית.
ב) אם החברה קיבלה בעבר אישור מכוח סעיף 91ב(ב)( – )9בקשה למכירת ידע בלבד ,רשאית ועדת
המחקר לקזז את התשלום ששולם עבור מכירת הידע ,מהתשלום אשר על המבקש לשלם בגין
הבקשה הנוכחית.
 .3יחד עם זאת ,אם קיבלה ועדת המחקר את התחייבות מקבל הידע ,להשארת פעילות המו"פ של
מקבל האישור בישראל לאחר העברת הידע ,לא יעלה התשלום על פי  3מסך המענקים שקיבל
המבקש לפי החוק ובמסלולי תמיכה אחרים של ראש המינהל ,בנוגע לאותו הידע ,בתוספת ריבית
שנתית .בסמכות הועדה להתנות את ההפרש בין התשלום המופחת (עד פי  )3לעומת התשלום המרבי
(עד פי  )6במתן ערבות ,נאמנות ,שעבוד ,שטר חוב או כל בטוחה אחרת.
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על פי התקנות החדשות ,השארת פעילות המו"פ לאחר העברת הידע מחייבת העסקה של לפחות 90%
ממספר משרות עובדי המו"פ (ישירים או עקיפים) בממוצע חודשי של ששת החודשים שקדמו למועד
הגשת הבקשה להעברת הידע ,למשך שלוש השנים שלאחר מועד התשלום בגין העברת הידע.
לאור תקנות אלו אנו מציעים לחברות לבחון את מצבן אל מול לשכת המדען ואת השלכות התיקון לחוק.
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